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Referat fra bestyrelsesmøde den 5. maj 2014
Til stede: Nina, Mette, Camilla, Frank og Kirsten
1. Godkendelse af referat
2. Økonomi + køb og salg
3. Orientering
4. Punkter til vedtagelse
5. Eventuelt
Ad 1.
Referatet blev godkendt.
Ad 2.
Lejligheder til salg bliver annonceret på hjemmesiden
Ad 3.
Badeværelser
7. maj er der møde på Rådhuset omkring vores badeværelser. Jan fra Peter Jahn & Partnere vil
deltage i mødet på vegne af Aabo.
Tagrender
Et hul i tagrenden på, grund af for få ekspansionsstykker, vil blive repareret og samtidig vil hele
tagrenden blive renset. Samtidig vil der også blive opsat duepigge/værn, hvis det er muligt.
Lys i gården
På generalforsamlingen blev der ytret ønske om mere belysning i gården, og specifikt ved nr. 25.
Bestyrelsen vil indhente tilbud.
Døre
Når pumperne på dørene ikke fungerer, er det til stor gene for alle beboere – især om aftenen – så
Peter vil snarest muligt tjekke dem og skifte dem, som ikke fungerer. Samtidig vil han kigge på
døren til nr. 29, som åbenbart er i en meget dårlig stand.
Renovation
I vores gård har vi rigtig mange containere til rigtig meget forskelligt affald – og det rigtig meget
forskellige affald vi smider ud skal smides i de rigtige containere – metal - plast - pap! Så sortér
jeres affald, slå papkasser/æsker sammen og øldåser skal f.eks. ikke smides ud i en plasticpose.
Hvis vores affald ikke sorteres ordentligt kan vi få en bøde af kommunen, hvilket økonomisk falder
tilbage på os alle sammen i Aabo.
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Kommunen er dog ikke bare løftede pegefingre, de vil nemlig gerne have at områderne i kommunen
tager sig godt ud, så de har lavet en side, der hedder ”Rapport fra stedet.dk”, hvor man f.eks. kan få
hjælp til at få fjernet efterladenskaber som andre – ganske uforvarende selvfølgelig – har efterladt på
vores domæne – tag et kig på siden.
Cykler i porten
Det går meget bedre, men det skulle jo helst gå rigtig godt, så bestyrelsen vil undersøge om det kan
lade sig gøre, at lave en eller anden form for registrering af cyklerne
Velkomsthilsen
Den tidligere omtalte velkomsthilsen, som fulgte med referatet fra generalforsamlingen, vil snarest
blive lagt ud på hjemmesiden.

Ad 4.
Intet at tilføje.
Ad 5.
Næste bestyrelsesmøde er mandag den 2. juni 2014.
Referent / Kirsten

